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Kaupankäyntiluottoon sovellettavien Luottosopimuksen, Arvopaperilainoja 
koskevan puitesopimuksen, Säilytystili-/tilisopimuksen yleisten ehtojen ja 
Rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa varten annettujen yleisten ehtojen 
lisäksi Nordnet Bank AB:n (”Yhtiö”) päivänsisäisen intraday-limiittipalvelun  
käyttämiseen sovelletaan seuraavia ehtoja.

Intraday-limiittiä voidaan käyttää vain sellaisella osake- ja rahastotilillä, johon 
on kytketty hyväksytty luottosopimus. Palvelu on maksuton. 

1. Osapuolet 
Yhtiö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä allekirjoittaneen 
tilinomistajan (Asiakkaan) Intraday-limiittisopimusta koskevaa hakemusta. 
Kun Yhtiö hyväksyy Asiakkaan hakemuksen, tehdään intraday-limiittisopimus 
kulloinkin voimassa olevien intraday-limiitin yleisten ehtojen mukaisesti. 
Intraday-limiittisopimus on voimassa toistaiseksi edellyttäen, että Asiakkaalla 
on voimassa hyväksytty luottosopimus. 

2. Kaupankäynnin liikkumavara
Intraday-limiittipalvelu antaa ylimääräistä liikkumavaraa (ns. ostovoimaa) 
kaupankäynnille osake- ja rahastotilillä, korkeimmillaan 100 prosenttia 
laskettuna jokaisena pankkipäivänä kulloinkin tilillä olevasta omasta 
pääomasta. Ylimääräinen kaupankäynnin liikkumavara on rajoitettu 
käyttämättömään luottolimiittiin, kuitenkin enintään 3 miljoonaan Ruotsin 
kruunuun tai vastaaviin määriin Norjan kruunuissa, Tanskan kruunuissa ja 
euroissa.

3. Ylilainoitus
Asiakkaan velvollisuutena on varmistaa, että käytetty päivänsisäinen 
intraday-limiitti maksetaan takaisin ennen pankkipäivän päättymistä. Jos 
Asiakas ei ole maksanut intraday-limiittiä takasin pankkipäivän lopussa, on 
Asiakkaan vastuulla varmistaa, että käytetty luotto ei ylitä säilytystilillä olevien 
varojen kokonaislainoitusarvoa tai luottosopimuksen mukaista luottolimiittiä 
Asiakkaan säilytystilillä/tilillä. Ylilainoitusta ja Yhtiön oikeutta myydä pantattuja 
rahoitusvälineitä koskevat ehdot löytyvät Luottosopimuksesta ja Yhtiön 
Säilytystilin/tilisopimuksen yleisistä ehdoista.

4. Maksut ja korko
Intraday-limiitti on maksuton palvelu. Jos intraday-limiittipalvelua  käytetään 
yhden pankkipäivän aikana, luoton käytöstä ei veloiteta korkoa. Jos intraday-
limiittipalvelua käytetään pankkipäivän päättymisen jälkeen, luoton käytöstä 
peritään korkoa Luottosopimuksen ja kulloinkin voimassa olevien, soveltuvien 
korkoehtojen mukaisesti. Jos Asiakas ei maksa mahdollista ylilainoitusta 
takaisin ja/tai jos luotonkäyttö ylittää luottolimiitin, Nordnetillä on oikeus 
veloittaa maksu mahdollisesta pakkomyynnistä ja periä ylilainoituskorkoa 
Luottosopimuksen mukaisesti. Jos intraday-limiitti lopetetaan ylilainoituksen 
tai ylitetyn luottolimiitin vuoksi, Nordnetillä on oikeus periä siitä maksu. 
Tietoja voimassa olevista maksuista liittyen pakkomyyntiin ja intraday-limiitin 
lopetukseen on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.nordnet.fi.

5. Irtisanominen
Yhtiö voi irtisanoa intraday-limiittiä koskevan sopimuksen kirjallisesti 
päättymään välittömästi sen jälkeen, kun Asiakkaan voidaan katsoa 
Säilytystili-/tilisopimuksen yleisten ehtojen kohdan G.3 mukaisesti 
vastaanottaneen ilmoituksen.

Asiakas voi irtisanoa intraday-limiittiä koskevan sopimuksen puhelimitse ja 
Säilytystili-/tilisopimuksen yleisten ehtojen G.3 kohdan mukaisesti (eli Yhtiön 
viestikeskuksen kautta tai lähettämällä kirjeen) päättymään viimeistään 
seitsemän kalenteripäivän kuluttua siitä, kun Yhtiön voidaan katsoa 
vastaanottaneen tästä ilmoituksen saman kohdan mukaisesti. Asiakas voi myös 
lopettaa palvelun poistamalla intraday-limiitin aktiivisuuden verkkosivuilla 
sisäänkirjautuneena.

Intraday-limiittiä koskevan sopimuksen päättyessä kummankin osapuolen tulee 
välittömästi täyttää kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Intraday-limiittiä 
koskevaa sopimusta sovelletaan kuitenkin soveltuvin osin, kunnes kumpikin 
osapuoli on täyttänyt kaikki velvoitteensa toista osapuolta kohtaan.

Jos Yhtiö on irtisanonut intraday-limiittiä koskevan sopimuksen ylilainoituksen 
ja/tai luottolimiitin ylittämisen johdosta, Nordnet käsittelee Asiakkaan uuden 
hakemuksen intraday-limiittiä koskevan sopimuksen tekemiseksi aikaisintaan 
seitsemän pankkipäivää sen jälkeen, kun intraday-limiitti on päättynyt.
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Intraday-limiitin yleiset ehdot 

6. Tiedoksiannot ym.
Tiedoksiantoja ym. koskevat säännökset löytyvät Säilytystili-/tilisopimuksen 
yleisistä ehdoista, kohta G.3.

7. Yhtiön vastuunrajoitus
Yhtiön vastuunrajoituksesta säännellään Yhtiön Säilytystili/tilisopimuksen 
yleisissä ehdoissa. 

8. Näiden ehtojen ja maksujen muutokset
Näiden intraday-limiitin yleisten ehtojen tai Yhtiön maksujen muutokset tulevat 
voimaan Asiakkaan osalta kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakkaan 
katsotaan Säilytystili-/tilisopimuksen yleisten ehtojen kohdan G.3 mukaisesti 
saaneen ilmoituksen, tai sinä ajankohtana, joka seuraa viranomaispäätöksestä, 
tuomioistuimen päätöksestä tai laista. Jos Asiakas ei hyväksy muutosta, 
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa intraday-limiittiä koskeva sopimus. Muutos, jota 
voidaan yleisesti pitää Asiakkaalle merkityksettömänä, voidaan toteuttaa ilman, 
että Asiakkaalle ilmoitetaan siitä erikseen.

9. Sovellettava laki ja riidanratkaisu 
Näiden intraday-limiitin yleisten ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. 
Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet käsitellään yleisessä tuomioistuimessa, 
joka sellaiselle Asiakkaalle, joka ei ole kuluttaja, on aina Helsingin käräjäoikeus 
ensimmäisenä oikeusasteena.

10. Intraday-limiittisopimuksen ja muiden sopimusten välinen suhde 
Intraday-limiittiä koskevissa asioissa Intraday-limiittisopimuksen ehdoilla on 
etusija osapuolten välillä solmittuihin Säilystili-/tilisopimukseen ja sen yleisiin 
ehtoihin sekä Luottosopimukseen nähden.

A
llm

änna villkor för intradragslim
it FI_

20
21_1


